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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภกัด ี
 
อาย ุ 77 ปี       
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   ประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห ์มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั   
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- ปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
- ปรญิญาบรหิารธุรกจิดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัครสิเตียน 
- ปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

29 มิถนุายน 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทสรุาบางยี่ขนั 
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เบยีรช์า้ง จ ากดั 
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ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากดั  
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี บรหิารธุรกิจ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด ์คอรป์อเรชั่นจ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2551 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2544 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แลนด ์จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
 

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ) 
- บิดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) และ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 

*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถือหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งถือหุน้ในบริษัท 
236,126,778 (รอ้ยละ 31.40) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์

2565 ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
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ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่  รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายเจริญ สิรวิฒันภกัดี  แลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัคิรบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึง่จะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภกัด ี
 
อายุ  78 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   รองประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัพะเยา 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทแสงโสม 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครนิทร ์
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิรามาธิบด ี
ปัจจบุนั กรรมการ ศิรริาชมลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 
ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้หโ้ลหิตแห่งสภากาชาดไทย 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิศาลาเฉลิมกรุง 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิ แอสเสท เวิรด ์เพื่อการกศุล 
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2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี บรหิารธุรกิจ จ ากดั  
2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2551 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เบียรท์พิย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร คนท่ี 1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
2534 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
2529 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เบยีรช์า้ง จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) 
- มารดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
- มารดาของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถอืหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งถือหุน้ในบริษัท 
236,126,778 (รอ้ยละ 31.40) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์
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2565 ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่  รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
คุณหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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3. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 

  
อายุ  64 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 กรกฎาคม 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ

นีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน 
  

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท สาขาการเงิน Marshall University สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี สาขาการจดัการระหว่างประเทศ Boston University สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

-  Director Certification Program  (DCP) รุน่ท่ี 3/2543 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562-ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์(มหาชน) 
2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่ี- 
 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบตัิของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  28 
กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของ
นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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4. นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์   

  

อายุ  58 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ
นีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 

  

วุฒิการศึกษา / การอบรม -     ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรฐัอเมรกิา 
-     ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 155/2555  
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)             
พฤษภาคม 2564-ปัจจบุนั กรรมการ  / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บรษิัท เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ออสเตรเลีย จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
2554- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 2 บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
ตลุาคม 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท มี อินโนเวชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (เดิมคือบรษิัท บิก๊ซี เซอรว์ิส จ ากดั) 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท สยามอาหาร (2513) จ ากดั 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง 
เมษายน 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท รถดเีดด็ ออโต ้จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทลจ ากดั 
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2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท อาคเนยแ์อดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ศนูยว์ิชาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท สวนศิลป์ พฒันา 1 จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยร์ว่มทนุ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เอเชียติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟรเซอรส์ เซ็นเตอรพ์อยต ์ลิมิเต็ด 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4 จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการลงทนุ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เทพนมิิตร ธนากร (2001) จ ากดั 
2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฌารม์ คอรป์ เซอรเ์คิล จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  
- คู่สมรสของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์กรรมการ 
- คู่สมรสของบตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ)   

 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
4. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2565ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคณุสมบตัิของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  28 
กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  

 
 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2  
 

24 

 

5. นางอาทนัินท ์พีชานนท ์  
  
อายุ   49 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 

วุฒิการศึกษา / การอบรม -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  อิมพเีรียลคอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
-  ปรญิญาโท วิทยาศาสตรก์ารบรหิาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
-   ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 3/2562 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
เมษายน 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รถดีเดด็ ออโต ้จ ากดั 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง 
เมษายน 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทวีพฒันทรพัย ์จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ  จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โอเอชซีเอชโอ จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
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2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ทีซซีี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แผ่นดินธรรม พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2537- กรกฎาคม 2564 กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร   

-  บตุรของ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และ คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
    (รองประธานกรรมการ)   
-  คู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
-  พี่นอ้งของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565
ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2565 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาง
อาทินนัท ์พีชานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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6. นายอภชิัย บุญธีรวร  
  
อายุ  67 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจน

ครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
  
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์มหาลยัวิชินตนั 

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต นวตักรรมการจดัการสขุภาพยคุดิจิทลั  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 12/2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 53/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 8/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 9/2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน     

29 มิถนุายน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
เมษายน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รถดีเดด็ ออโต ้จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 



 สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2  
 

27 
 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์ แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊สเ์ฮาส ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 
เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายอภิชยั บุญธีรวร แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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